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در این پروژه قصد داریم یک پیام رسان ساده را پیاده سازی نماییم که بوسیله یک تونل امن تبادل پیام و
فایل انجام یمشود .این تونل امن از دو بخش  serverو  clientتشکیل شده است که پس از پیاده سازی
تونل ها ،کالینت ها یم توانند تبادل ن
مت(چت) داشته باشند یا فایل به یکدیگر انتقال دهند .این کار میتواند
گید.
با  command lineیا با استفاده از رابط گرافییک ( )GUIصورت ر
(نحوه پیاده سازی این قسمت به اختیار شماست( GUIیا  .)command lineپیاده سازی با  GUIنمره
امتیازی دارد).
به عنوان مثال در  ،command lineاگر کاربر 1بخواهد با کاربر 2چت کند ،دستور Client1 message
رن
client2را وارد میکند و پس از آن کاربر  1پیام خود را برای کاربر 2ارسال میکند.
همچنت اگرکاربر  1بخواهد
برای کاربر  2فاییل ارسال کند ،دستور Client1 file client2وارد یم کند و پس از آن کاربر 1آدرس فایل
ارسایل را وارد یم کند و این فایل برای کاربر  2ارسال میشود client1(.ارسال کننده و  client2دریافت
کننده است).
(الزم نیست حتما به فرمت باال باشد .میتوانید به هر صورت دیگر پیاده سازی کنید).
غی متقارن استفاده یم کنیم که توضیح آن در ادامه
برای امن نمودن اتصال از دو روش رمز نگاری متقارن و ر
آمده است.
رمزنگاری متقارن:
در این قسمت یک کلید مشیک (کلید ر ن
فیییک) به صورت رمزشده روی رسور و کالینت وجود دارد .کلید
رن
فیییک دارای مدت زمان انقضا برابر با مدت زمان برقراری اتصال کالینت به رسور یم باشد .کلید
طرفت ایجاد شده،با کلید ر ن
جلسه( )session keyر ن
رن
فیییک رمز میشود و برای طرف دیگر
نی توسط ییک از
نی دارای یک برچسب ن
ارسال میشود .این کلید ر ن
زمان( )time stampیم باشد که قابل تنظیم است و پس
از انقضای آن باید کلید جلسه جدید تولید شود و فرایند باال تکرار شود؛ مثال هر  10ثانیه یک کلید جلسه
ن
منقض شود.
جدید تولید شود و قبیل
ن
گشان شود .برای راحت کار
دیتا(مت و فایل) باید در مبدا با استفاده از کلید جلسه رمز نگاری و مقصد رمز
ی
میتوان از مد کاری  CTRاستفاده کرد که فقط رمز نگاری پیاده شود.
غت متقارن:
رمزنگاری ر
رن
طرفت
• در این قسمت برای هر ارتباط  ،client-serverکلید عمویم و خصویص برای هر یک از
رن
تعیت نموده و با استفاده از آن کلید جلسه را ایجاد ،رمزنگاری و مبادله کنید.
رن
طرفت
• برای هر ارتباط  ،client-serverباید جدویل برای نگهداری کلید های عمویم و خصویص
به شکل زیر ایجاد شود:
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رن
رن
هان استفاده کنند
همچنت مشخص میکند
این جدول
طرفت باید از چه نوع کلید ی
ن
دیتا(مت
• برای ارتباط امن ،کلید جلسه را با استفاده از رمز نگاری نا متقارن مبادله کنید و سپس انواع
گشان کنید)
و فایل) را با استفاده از کلید جلسه مبادله کنید (.در مبدا رمزنگاری و در مقصد رمز
ی
تغیی دارد که پس از تمام شدن آن کلید جدید ایجاد و مبادله
• هر کلید یک مدت زمان انقضای قابل ر
شود.

نکات پیاده سازی:

•

•
•
•
•
•
•

برای پیاده سازی احراز اصالت پیام ،بدین صورت عمل یم کنیم که قبل از فرایند رمز نگاری ،با
استفاده از تابع درهم سازی یک  MACبرای دیتا ایجاد کرده ،آن را رمزنگاری کرده و یم فرستیم .در
مییزیم و یک پیام
مقصد رمز
گشان کرده و  MACآن را چک میکنیم .اگر نادرست بود آن را دور ر
ی
خطا به مبدا میفرستیم .در صورن که ییک از  packetها اشتباه ارسال شده باشد ،کل دیتا را مجددا
ارسال کند(.امتیازی :به جای ارسال کل دیتا ،از همان  packetخراب ررسوع به ارسال کند)
در تمایم حاالت در حد امکان خصوصیات یک محیط امن حفظ شود ،مگر در حالت که امکانپذیر
نیست ،برای مثال در حالت که دو کالینت به صورت مستقیم و بدون استفاده از رسور به یکدیگر
متصل شده اند ،برقراری احراز هویت امکان پذیر نیست.
کالینت ها تعداد محدودی کلید را یم توانند دربر داشته باشند .
ر
حداکی در حد انجام درهم سازی و یا رمزگذاری ممکن است و از
استفاده از توابع کتابخانه ای
پروتکلهای موجود نباید استفاده شود .
ر
پردازش باال ین دارد ،در حد امکان باید آن را محدود نمود .
انجام رمزنگاری با کلیدعمویم نیاز
سیع نمایید در حد امکان تمایم جنبه های امنیت را در نظر بگ ریید ،برای مثال در صورن که امنیت
رسور و یا یک کالینت مختل شود تا چه حد امنیت کل پیامرسان مختل یم شود.
توجه کنید که از  Secure Socketهای آماده نیم توانید استفاده کنید و باید یک ارتباط TCP
برقرار کرده و امکانات امنیت آن را با استفاده از موارد ذکر شده پیاده سازی کنید.

•
•
•

توجه کنید که برای ارسال داده ها ،بصورت  Byte Streamعمل کنید تا اینکه بتوان انواع فایل ها
را هم رمزنگاری کرد.
گید و یا اینکه از Virtual Machine
برای تست برنامه ،باید روی سیستمهای جداگانه صورت ر
استفاده شود.
میتوانید از انواع رمز نگاری های متقارن و نامتقارن گفته شده در کالس استفاده نمایید.

نکات دیگر

•
•
•
•
•
•
•

تنهان پیاده سازی کند و تحویل حضوری دارد که زمان آن متعاقبا اعالم
پروژه را باید هر نفر به
ی
خواهد شد.
زبان پیاده سازی پروژه آزاد است.
رن
طرفت نمره صفر منظور
کدها بررش و در صورت وجود تطابق تقلب گرفته یم شود و برای
میگردد.
تنها راه تحویل تمرین ها ،آپلود آنها در مودل است .به دلیل باگ موجود در سایت درس حتما
بعد از آپلود کردن یکبار فایل آپلود شده را دانلود کنید تا به درست آپلود شدن آن ر ی
یقی پیدا
کنید.
مهلت ارائه و آپلود پروژه در مودل مشخص شده است (با مقیاس ثانیه) .لطفا بر اساس آن
زمانبندی کنید .پروژه به هیچ وجه پس از مهلت مشخص شده تحویل گرفته نیم شود.
پروژه را با فرمت  Project1_stdName_stdNum.zipآپلود کنید.
برای ارتباظ با تدریس یاران از طریق ایمیل  netsecfall2019@gmail.comدر ارتباط باشید
(در قسمت  subjectایمیل ،حتما (ProjectNumمثال  )Project1را بنویسید و سپس سوال خود
را مطرح نمایید)

